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COMUNICAT
Hotărârile Adunării Generale din 28.10.2018
- PRIVIND COTIZAŢIILE ŞI INELELE GENEALOGICE 2019 Pentru anul 2019, sunt valabile 3 variante de cotizaţie, crescătorul urmând să-şi aleagă una dintre
ele, astfel:

Varianta 1
Cotizaţie de 50 lei – în care sunt incluse 25 inele genealogice 2019 (normale) şi o taxă de
participare derby-uri (un inel cu serie specifică, valabil pentru participarea la Derby Pui 2019 şi în
Campionatul inelelor de fond yearling 2020, fără a se achita ulterior alte taxe suplimentare).

Varianta 2
Cotizaţie de 75 lei – în care sunt incluse 50 inele genealogice 2019 (normale) şi două taxe de
participare derby-uri (două inele cu serie specifică, valabile pentru participarea la Derby Pui 2019
şi în Campionatul inelelor de fond yearling 2020, fără a se achita ulterior alte taxe suplimentare).

Varianta 3
Cotizaţie de 115 lei – în care sunt incluse 100 inele genealogice 2019 (normale) şi trei taxe de
participare derby-uri (trei inele cu serie specifică, valabile pentru participarea la Derby Pui 2019 şi
în Campionatul inelelor de fond yearling 2020, fără a se achita ulterior alte taxe suplimentare).
Observaţii legate de achitarea cotizaţiilor şi achiziţionarea inelelor genealogice:
• Membrii vechi (cei care au activat în anul 2018) care nu achită cotizaţia până în data de 10
decembrie vor achita 20 lei în plus, indiferent de ce variantă de cotizaţie aleg să achite (primind în
schimb două inele cu serie specifică pentru participarea la derby-uri).
• Premierea etapei derby pui se va face pe cluburi;
• Premierea campionatului de fond yearling se va face pe judeţ.
• Pentru cei ce doresc achiziţionarea de inele suplimentare normale, preţul unui inel 2019 este de
0,80 lei/buc.
• Preţul unei taxe de participare la Derby Pui 2019 şi Campionatul inelelor de fond cu yearlingii
2020 este de 10 lei. Fiecare columbofil poate să achiziţioneze câte inele cu serie specifică doreşte
pentru a participa atât la Derby Pui 2019, cât şi în Campionatul inelelor de fond cu yearlingii 2020.
IMPORTANT
A) Cluburile care achită cotizaţiile prin bancă sunt rugate să menţioneze obligatoriu pe ordinul
de plată următoarele:
- numele clubului columbofil pentru care s-au depus cotizaţiile;
- numărul de cotizaţii depuse, cu următoarea specificaţie: câte de 50 lei, câte de 75 lei, câte
de 115 lei. EXEMPLU: „Voiajorul Târgovişte – cotizaţii 10 x 50, 15 x 75 şi 8 x 115. Total: 33
cotizaţii.
- după efectuarea plăţii prin bancă, clubul va trimite obligatoriu către Uniune, prin mail sau
fax, un tabel nominal cu membrii pentru care s-a achitat cotizaţia, cu specificaţia în dreptul
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fiecăruia a tipului de cotizaţie achitat, precum şi un proces-verbal de predare/primire a
inelelor incluse în cotizaţie.
B) Cluburile care achită cotizaţiile la secretariatul U.C.P.R. vor prezenta un tabel nominal cu
membrii pentru care s-a achitat cotizaţia, cu specificaţia în dreptul fiecăruia a tipului de cotizaţie
achitat, precum şi un proces-verbal de predare/primire a inelelor incluse în cotizaţie.
Cluburile columbofile care nu prezintă acest tabel nominal nu vor participa în campionat.
Ataşăm prezentului comunicat:
1. Formularul de cotizaţii 2019;
2. Tabelul nominal - anexa nr.1 la formularul de depunere cotizaţii 2019;
3. Procesul-verbal de predare/primire a inelelor incluse în cotizaţie, anexa nr.2

Președinte U.C.P.R.
Bondilă Emil
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FORMULAR PENTRU DEPUNERE

COTIZAȚII 2019
Clubul columbofil ……………………………………………………………
Preşedinte club................................................. Semnătura......................... Ştampila..............

Număr cotizații ……….. x 50,00 lei = ……………
Număr cotizații ……….. x 75,00 lei = …………….
Număr cotizații ……….. x 115,00 lei = ……………
TOTAL PLATĂ ……………

Nr. chitanţă emisă
………………………

Numele și prenumele depunătorului
…. ……………….………………………………………
Semnătura……………………………………………

ATENŢIE: ÎN MOMENTUL ACHITĂRII COTIZAŢIILOR, SE VA PREZENTA:
1. UN TABEL NOMINAL CU MEMBRII CLUBULUI PENTRU CARE S-A ACHITAT, CU
MENŢIUNEA ÎN DREPTUL FIECĂRUI MEMBRU CE TIP DE COTIZAŢIE A
ACHITAT;
2. UN PROCES-VERBAL DE PREDARE/PRIMIRE A INELELOR INCLUSE ÎN COTIZAŢIE.
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TABEL NOMINAL*
*Anexa nr.1 la formularul pentru depunere cotizaţii 2019

Clubul columbofil____________________________________ judeţul_____________
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Numele şi prenumele

Serie legitimaţie

Preşedinte,
………………………………

Tip
cotizaţie

Observații

Tehnic-sportiv,
Ştampila clubului

Nr. tel: ………………………

……………………………..
Nr. tel: ………………………

Licențele crescătorilor se pot lua din orice clasament al crescătorilor pe club
*Tabelul nominal se va preda la Uniune în momentul achitării cotizațiilor
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PROCES-VERBAL**
- de predare/primire a inelelor genealogice incluse în cotizaţie *Anexa nr.2 la formularul pentru depunere cotizaţii 2019

Clubul columbofil____________________________________ judeţul_____________
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35

Numele şi prenumele

Serie inele normale
distribuite de club

Preşedinte,

Serie specifică taxă
participare derby

Semnătura
crescătorului

Tehnic-sportiv,

………………………………

……………………………..
Ştampila clubului

Nr. tel: ………………………

Nr. tel: ………………………

**Se va completa după distribuirea inelelor către cluburi
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